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Įžanga

E konominius procesus lyčių požiūriu esame įpratę vertinti kaip neutralų reiškinį, 
išreiškiamą skaičiais, statistinėmis kreivėmis ar suvestinėmis. Tačiau ekonomika 

ir vyrų bei moterų santykius visuomenėje sąlygojanti lyčių sistema yra glaudžiai susijusios ir 
viena kitą įtakoja. Juk segregacija darbo rinkoje grindžiama nuostata ne tik apie „moteriškas“ 
ar „vyriškas“ profesijas, bet ir apie „šeimos maitintoją“ ir „namų šeimininkę“, kuriai tenka 
didžioji neatlyginamo darbo našta, tvarkant namus, buitį, rūpinantis globos reikalaujančiais 
šeimos nariais.

Diskriminacijos ir darbo rinkos segregacijos lyčių pagrindu negalima paaiškinti vien ekono-
miniais veiksniais. Jų priežastys glūdi patriarchalinės kultūros sanklodoje. Plėtojantis in-
dustriniam kapitalizmui, vyrai buvo susieti su viešąja (apmokamo darbo), o moterys – su 
privačiąja (neapmokamo darbo) sfera. Susiklosčius šitokiai ekonominės veiklos hierarchijai, 
moterų darbas buvo nuvertintas. Tai ilgainiui lėmė nevienodas galimybes dalyvauti darbo 
rinkoje ir naudotis materialiniais ištekliais. 

Moterys Lietuvoje sudaro daugiau nei 60 procentų visų aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių, 
tačiau jų vidutinis atlyginimas yra mažesnis, o namuose tenkantis krūvis tris kartus didesnis. 
Nors įstatymai užtikrina kiekvieno asmens apsaugą nuo diskriminacijos dėl lyties, faktinė 
lyčių nelygybė vis dar egzistuoja tiek viešoje, tiek privačioje sferose.

1 Statistikos departamentas  
http://www.std.lt/lt/news/view/?id=1748&PHPSESSID=64e933a84b8e122cd03118112d7a8a65; 
http://www.std.lt/uploads/docs/VDU%202005%20IV%20ketv.doc
2 http://www.ldb.lt/LDB_Site/index.htm

Lietuvos statistikos departamento duomenys rodo, jog moterys visuose ekonomikos 
sektoriuose uždirba mažiau nei vyrai.1 Šalyje registruotų bedarbių skaičius mažėja, 
tačiau moterų skaičiaus proporcija didėja, lėčiau mažėja ilgalaikė jų bedarbystė.2 



7

Postindustrinės ekonomikos konkurencingumas remiasi žinių visuomene ir aukšta darbo 
jėgos kvalifikacija. Šiuolaikiniame globalios ekonomikos pasaulyje didžiausiu verslo kapi-
talu tampa kvalifikuoti žmonės – moterys ir vyrai, turintys teorinių žinių ir praktinių įgūdžių. 
Sėkmingas žmogiškųjų išteklių valdymas priklauso nuo darbdavio pasirengimo integruoti 
lyčių lygybės aspektus kasdienėje darbo veikloje.

Moterys yra labiau skurstanti Lietuvos visuomenės dalis. Vidutinės pajamos 
namų ūkyje, kurio galva – moteris, yra mažesnės visose namų ūkių kategorijose. 

2006 metais moterų vadovaujamuose namų ūkiuose vienam asmeniui per mėnesį 
vidutiniškai teko 40 litų mažiau nei vyrų vadovaujamuose namų ūkiuose (atitinkamai 
628 ir 668 litai). Lyginant su 2005 metais, vartojimo išlaidos moterų namų ūkiuose pa-
didėjo 8, vyrų – 16 procentų. Moterų skurdo rizikos lygis 2005 metais buvo 21,3, vyrų 
– 19,6 procentų. Didžiausia  rizika atsidurti skurde grėsė 16–27 metų ir vyresnėms nei 
65 metų moterims. Pensinio amžiaus vyrų ir moterų skurdo rizikos lygis taip pat labai 
skyrėsi – atitinkamai 6,4 ir 22,5 procentais.

Skurdo feminizacija daro neigiamą įtaką ekonomikos plėtrai ir visuomenės ge-
rovei. 
Moterų kaip socialinės grupės nuskurdimas tiesiogiai veikia jų vaikų gerovę, o tuo pa-
čiu sumažina sėkmingos integracijos į visuomenę galimybes. Lietuvos ūkio plėtra sie-
jama su žinių visuomene, konkurencinga ekonomika ir aukšta gyvenimo kokybe – su 
tokiais tikslais, kurie pasiekiami tik užtikrinus aukštą darbo jėgos kvalifikaciją. Moterų 
nuskurdinimas mažina jų vaikų galimybes įgyti reikiamą išsilavinimą ir mokymuisi visą 
gyvenimą būtinų įgūdžių, skatina kelias kartas apimančios ilgalaikės bedarbystės for-
mavimąsi ir darbo jėgos kvalifikacijos nuosmukį. Esant tokioms tendencijoms, rimta 
kliūtimi šalies ūkio plėtrai tampa ne tik jaunų ir pagyvenusių žmonių proporcijos dis-
balansas, bet ir nekvalifikuotų gyventojų gausėjimas, keliantis grėsmę visuomenės 
sanglaudos tikslams.

Praktinis lyčių lygybės nuostatų taikymas skatina ilgalaikę verslo plėtrą ir kon-
kurencingumą, nes: 
• išlaiko ir pritraukia kvalifikuotą darbo jėgą;  
• teigiamai veikia darbuotojų emocinę būseną;  
• mažina stresą;  
• didina darbo našumą bei darbuotojų lojalumą; 
• formuoja teigiamą darbdavio įvaizdį.



8

Tiesioginė diskriminacija – tai pasyvus arba aktyvus elgesys su asmeniu, kai dėl 
jo/jos lyties taikomos prastesnės sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo 
arba būtų taikomos kitam asmeniui (išskyrus įstatyme numatytas išimtis).

Netiesioginė diskriminacija – tai veikimas arba neveikimas, teisės norma, vertinimo 
kriterijus ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar taikant atsi-
randa ar galėtų atsirasti teisių apribojimų dėl lyties. 

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme diskriminacija nelaikoma:
• speciali moterų apsauga nėštumo bei gimdymo ir vaiko žindymo metu;
• tik vyrams taikoma karinė prievolė;
• skirtingas vyrų ir moterų pensinis amžius, išskyrus profesinių pensijų sistemas;
• moterims taikomi saugos darbe reikalavimai, kuriais siekiama išsaugoti jų sveikatą;
• tam tikras darbas, kurį atlikti gali tik konkrečios moterys arba vyrai;
• įstatymais numatytos specialios laikinosios priemonės, taikomos siekiant paspartinti 
faktinės lyčių lygybės įtvirtinimą;
• skirtinga tam tikrų bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos;
• prekių pardavimas ar paslaugų teikimas vien tik ar visų pirma vienos lyties asme-
nims tuo atveju, kai tai pateisina tikslas, kurio siekiama tinkamomis ir būtinomis prie-
monėmis.

Lyčių lygybė nėra vien tik kiekybiškai vienodas vyrų ir moterų pasiskirstymas darbe. Nuosek-
lus šių nuostatų įgyvendinimas užtikrina kokybinius pokyčius, nes leidžia efektyviai panau-
doti tiek vyrų, tiek moterų žinias ir skirtingas patirtis, atsižvelgti į jų lūkesčius bei vertybines 
nuostatas. Diskriminacija – priešingai – mažina darbo jėgos panaudojimo efektyvumą.
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J eigu vyrams ir moterims suteikiamos vienodos galimybės dalyvauti konkurse dėl dar-
bo vietos, išsiplečia galimų kandidatų sąrašas ir palengvėja kompetentingų darbuotojų 

atranka, todėl konkrečiam darbui galima pasikviesti tinkamiausius asmenis. 

Kaip išvengti lyčių diskriminacijos darbuotojų 
atrankos procese?

Pavyzdys: 

Interneto tinklapyje www.cvmarket.lt buvo paskelbta informacija, jog didmenine bei 
mažmenine prekyba besiverčianti uždaroji akcinė bendrovė Vilniuje siūlo įsidarbinti 
ir prašo užpildyti anketą, kurios duomenys bus įtraukti į bendrovės duomenų bazę. 
Kandidato anketoje buvo keletas skilčių, tarp kurių ir šios: „Amžius:“, „Šeimyninė pa-
dėtis:“, „Vaikai (skaičius)“. 

Šis skelbimas pažeidžia Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintą 
nuostatą, jog skelbimuose priimti į darbą ar mokytis draudžiama nurodyti reikalavimus, 
suteikiančius pirmenybę vienai iš lyčių, reikalauti iš darbo ieškančių asmenų infor-
macijos apie jų šeiminę padėtį, amžių (išskyrus įstatyme numatytus atvejus), privatų 
gyvenimą ir šeimos planus.

Keletas patarimų norintiems išvengti galimų klaidų:
• Įsitikinkite, ar darbuotojų paieškos skelbimo formuluotės nėra šališkos lyčių 
požiūriu, ar jos vienodai skatina tiek vyrus, tiek moteris pateikti prašymus ir dalyvauti 
atrankos konkurse? 
• Ar pretenduojantiems į tokias pat pareigybes moterims ir vyrams siūlomos tokios 
pat sąlygos? 
• Jeigu Jūsų reklama vaizdinė, ar joje vaizduojami ir vyras, ir moteris? 
• Ar pasirinkti vaizdiniai nereprodukuoja lyčių stereotipų, panašių į tuos, kuriuose 
moteris vaizduojama sekretore, o vyras – technika besirūpinančiu darbuotoju?

Didesnio įmonės produktyvumo ir konkurencingumo siekiantiems vadovams aiškūs atrankos 
kriterijai padeda pritraukti, nusamdyti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus.
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Asmeninis pokalbis suteikia įmonei galimybę atsirinkti ir nusisamdyti geriausius kandidatus, 
kurių įgūdžius leidžia įvertinti atsakymai į konkrečius klausimus.

Pavyzdys: 

Danutė, Vygintas ir Dainius buvo pakviesti į darbuotojų atrankos pokalbį. Danutė ir 
Vygintas turi ikimokyklinio amžiaus vaikų. Danutės buvo paklausta, ar ji sugebės su-
derinti darbą su mažamečių vaikų auginimu. Vygintui šis klausimas neužduotas, nors 
jis taip pat turi mažamečių vaikų, o žmona dirba.

Tokią situaciją galima vertinti kaip tiesioginę diskriminaciją lyties pagrindu, kai mote-
rims ir vyrams taikomi skirtingi atrankos kriterijai. Panašiose situacijose dažniausiai 
pažeidžiamos moterų teisės, nors Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas draudžia 
diskriminuoti asmenis dėl šeiminės padėties. Nesiūloma vienodinti galimybes ir vyrų 
teirautis apie šeiminę padėtį. Būtina prisiminti: jeigu klausimai prieštarauja galiojan-
tiems įstatymams, jie negali būti pateikti nei vyrams, nei moterims.

Keletas patarimų organizuojantiems atranką:
• Ar jūsų atrankos kriterijai yra aiškiai ir tiksliai apibrėžti, ar jie išdėstyti raštu?
• Ar šiuose kriterijuose atsižvelgiama tiek į vyrus, tiek į moteris, ar juose nėra šališku-
mo dėl lyties ar asmens šeimos statuso ir planų?
• Ar yra užtikrinama, kad visiems kandidatams būtų užduodami tie patys klausimai ir 
naudojama ta pati balų apskaičiavimo sistema?
• Ar skaičiuojami tik taškai už reikalaujamą kvalifikaciją, ar yra atsižvelgiama ir į kitus 
gebėjimus bei asmenines savybes?

Keletas aspektų, į kuriuos atkreiptinas dėmesys rengiantis kandidatų į darbą ap-
klausai:
• Ar atrankos komitete dalyvauja tiek vyrai, tiek moterys?
• Ar komisijos nariai turi elementarių žinių, susijusių su lyčių lygybės klausimais?
• Ar komisijos nariai vartoja nešališkas lyčių požiūriu frazes?
• Ar visi komisijos nariai žino, kad negalima užduoti su šeiminio gyvenimo statusu ir 
planais susijusių klausimų?
• Ar komisijos nariai žino, kad pokalbio metu negali būti jokių seksualinio pobūdžio 
užuominų (netgi pateikiamų komplimentų forma)?
• Kaip užtikrinama, kad dalykiniai pokalbiai su vyrais ir moterimis būtų vienodo po-
būdžio?
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• Ar visi komisijos nariai prieš pokalbį su kandidatu(-e) į darbą turi raštu suformuluo-
tus kriterijus?
• Ar prieš pokalbį aptariami kriterijai ir įsitikinama, kad jie interpretuojami ir vertinami 
vienodai?
• Ar komisijos pirmininkas(-ė) pasirūpina, kad visi komisijos nariai pateiktų savo ver-
tinimus?
• Ar komisijos pirmininkas(-ė) po kiekvieno pokalbio skiria laiko konsultacijoms, kurių 
metu aptariami rezultatai, surenkami narių komentarai, vertinimai ir apibendrinama 
komisijos nuomonė? Ar pateikiami atsakymai raštu visiems pokalbyje dalyvavusiems 
kandidatams?
• Ar atsakymuose nurodomi įvertinimo motyvai?
• Ar galutinė ataskaita pateikiama visiems komisijos nariams, ar surenkami jų para-
šai, ar užtikrinamas bendras sutarimas?
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D arbdavys, kuris suteikia vienodas karjeros galimybes tiek vyrams, tiek mote- 
rims – tolygiai padalina pareigas, sudaro vienodas galimybes tobulinti profesinius 

įgūdžius ir kilti pareigose – turi įvairiapusiškesnę ir motyvuotesnę darbo jėgą.

Pavyzdys:

Vidas ir Modesta dirba vadybininkais draudimo įmonėje. 
Ilgą laiką abu dirbdavo pamainomis, dažnai savaitgaliais, turėdavo trumpas atosto-
gas, o ir jų metu dažnai dirbdavo. Dėl to jiems buvo sunku derinti profesinę veiklą, 
asmeninį gyvenimą bei šeimos rūpesčius. Kadangi tokios darbo sąlygos jiems trukdė 
vykdyti šeimines pareigas ir organizuoti savo laisvalaikį, abu pradėjo ieškotis kito dar-
bo. Skyriaus viršininkas abiem pasiūlė profesinio mokymo kursus. Išlaikę kvalifikacinį 
egzaminą abu dabar užima vyriausiojo vadybininko pareigas, dirba nustatytas darbo 
valandas, savaitgaliais yra laisvi, laiku paima vaikus iš darželio, turi laisvo laiko sportui 
bei kitoms pramogoms. Vidas ir Modesta įvertino teigiamus savo darbo padėties po-
kyčius ir liko dirbti toje pačioje įmonėje.

Kaip sudaryti vienodas karjeros galimybes 
vyrams ir moterims?

Keletas klausimų norintiems išvengti galimų klaidų:
• Ar sprendimus priimančių vadovų vadybos įgūdžių tobulinimo mokymai apima lyčių 
lygybės ir lygių galimybių aspektus?
• Ar moterys ir vyrai vienodai gali dalyvauti mokymuose, kurie užtikrina kilimą parei-
gose?
• Ar visi darbuotojai (taip pat ir esantys tėvystės ar motinystės atostogose, ir dirbantys 
namuose ar užsienyje) yra informuoti apie siūlomų mokymų galimybes?
• Kaip užtikrinama, kad visi darbuotojai laiku būtų informuoti apie galimą paraiškų 
mokymams pateikimą?
• Ar mokymų vieta, aplinka ir laikas atitinka tiek vyrų, tiek moterų poreikius ir leidžia 
užtikrinti, kad juose dalyvautų abiejų lyčių atstovai?
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1957 metais Romos sutartimi buvo įtvirtinta nuostata, jog vyrai ir moterys už vienodos 
vertės darbą turi gauti vienodą atlyginimą. Tačiau praėjus net pusei amžiaus po sutarties 
pasirašymo, tenka konstatuoti, jog ši nuostata netapo realybe. Vidutinio moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumas Europos Sąjungos šalyse siekia 15–20 procentų. Lietuvoje jis sudaro 
18 procentų ir turi tendenciją didėti. Atlikti tyrimai parodė, kad nevienodas vyrų ir moterų dar-
bo apmokėjimas yra kompleksinė problema, kurią sąlygoja įvairios priežastys.

Indijoje atlikti antropologiniai tyrimai parodė, jog priklausomai nuo to, kokiu – „vyrišku“ ar 
„moterišku“ – laikomas darbas, jam suteikiama ir skirtinga ekonominė bei socialinė vertė. 
Tuose regionuose, kur ryžių auginimas yra „vyriškas“ užsiėmimas, jis vertinamas kaip sunki 

Pavyzdys:
Kompanija, pasamdžiusi darbuotojus administraciniam darbui, nutarė suorganizuoti 
aštuonių savaičių trukmės kompiuterinio raštingumo kursus šeštadieniais. Sėkmingai 
juos baigusiems darbuotojams turėjo būti keliami atlyginimai. Tačiau viena moteris ir 
vienas vyras turėjo atsisakyti šios galimybės, nes nepajėgė surasti, kas tuo metu pa-
globotų priklausomus šeimos narius: mažą vaiką ir sergančius tėvus. Tokio pobūdžio 
situacijos sukuria prielaidas diskriminacijai dėl šeiminės padėties.

Keletas klausimų norintiems išvengti galimų klaidų:
• Ar jūsų organizacijoje diegiama nuosekli vienodo atlyginimo už vienodos vertės dar-
bą politika?
• Ar ši politika suderinta su profsąjungų atstovais, ar informuoti apie ją darbuotojai?
• Ar aiškiai apibrėžta atsakomybė dėl šios politikos įgyvendinimo?

• Moterų ekonominio aktyvumo augimą didžiąja dalimi sąlygoja tai, jog vis daugiau 
darbo jėgos reikalauja paslaugų sfera. Būtent joje dominuoja moterys. Tačiau moterų 
darbas tradiciškai vertinamas menkiau nei vyrų, todėl didelius atlyginimo skirtumus 
sąlygoja ryškus pasidalijimas į „vyriškas“ ir „moteriškas“ profesijas.

• Ar darbdavys kontroliuoja dalyvavimo mokymuose ir kilimo pareigose pasiskirstymą 
lyčių požiūriu? 

Vienodas atlyginimas už vienodos vertės darbą pagerina darbuotojų nuotaiką, didina įmonės 
produktyvumą, užtikrina aukštos kvalifikacijos personalo lojalumą.
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ir labai svarbi ekonominė veikla. Tačiau ten, kur jį atlieka moterys, šis darbas laikomas leng-
vu ir nelabai svarbiu bendruomenei.

Lietuvoje visuose (net ir moterų dominuojamuose) ekonomikos sektoriuose, vidutinis vyrų 
darbo užmokestis yra didesnis nei moterų. Finansinio tarpininkavimo srityje šis skirtumas 
siekia 50 procentų.

Valstybiniame sektoriuje yra paprasčiau užtikrinti įstatymais reglamentuotas darbo santykių 
normas, siejamas, pavyzdžiui, su motinystės ar tėvystės atostogomis, vaiko priežiūra, ligonių 
slauga ir panašiai. Tačiau Lietuvoje ne visada išvengiama skirtumų apmokant vyrų ir moterų 
darbą. Valstybiniame sektoriuje dirbančių vyrų ir moterų atlyginimų skirtumas yra didesnis 
nei vidutiniškai šalyje.

Jeigu visuomenėje galioja stereotipinė nuostata, kad moterys turi tenkintis mažesniu atlygi-
nimu, derėtis su darbdaviu joms yra sudėtingiau.

2006 metais Lietuvoje dukart daugiau moterų nei vyrų dirbo nepilną darbo dieną: atitinka-
mai 14 ir 8 procentai.

• Vertikali darbo rinkos segregacija, kai moterys karjeros procese „užstringa“ 
žemesnėse pozicijose, o vyrai užima aukštesnius ir žymiai geriau apmokamus 
postus, formuoja struktūrinės nelygybės prielaidas ir trukdo efektyviau panaudoti 
žmogiškuosius išteklius.

• Skirtingą vyrų ir moterų atlyginimą lemia sektorius (privatus ar valstybinis), kuriame 
yra dirbama.

• Skirtumus gali įtakoti ir atlyginimo skyrimo tvarka: numatytas tikslus pareigybių 
aprašas bei jį atitinkantis darbo užmokestis arba konfidencialių derybų keliu nustaty-
tas atlyginimas.

• Ne visą darbo dieną dirbančių žmonių valandinis atlygis būna mažesnis nei 
dirbančių visą dieną. Mėginančios suderinti profesinio ir šeimos gyvenimo pareigas 
moterys dažniau nei vyrai yra priverstos rinktis ne visą darbo dieną. Tai tampa viena iš 
priežasčių, lemiančių moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą.
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Mokslininkų paskaičiavimu, Lietuvoje moterys atlieka iki 75 procentų gyvybiškai svarbaus 
neapmokamo darbo.

3 TNS Gallup pranešimas spaudai http://www.tns-gallup.lt/lt/disp.php/lt_news/lt_news_300

Lietuvoje atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad bendras gyventojų požiūris į lyčių diskriminaciją 
darbe blogėja: jeigu 2004 metais 42 procentai gyventojų teigė, jog vyrai ir moterys turi vie-
nodas galimybes darbe, tai 2005 metais šis rodiklis tesiekė 37 procentus, o 2007 metais 
sumažėjo iki 34 procentų. 

Vidutiniškai 21 procentų daugiau moterų nei vyrų pastebi, jog moterims nėra užtikrinamos 
lygiavertės galimybės įsidarbinti, gauti tokį patį atlyginimą ir vienodas darbo sąlygas.3

• Išlieka ryškus skirtumas tarp moterų ir vyrų, kurie dalijasi profesijos ir namų pa-
reigomis. Moterys atlieka daugiau neapmokamo darbo, susijusio su rūpinimusi globos 
reikalaujančiais šeimos nariais, todėl joms lieka mažiau laiko ir energijos apmokamam 
darbui.

• Vien įstatymuose įtvirtintų lyčių lygybės nuostatų nepakanka, kad būtų išvengta 
moterų diskriminacijos darbe. Profesinių santykių kultūra – darbo organizavimo, 
apmokėjimo, kolektyvinių derybų tarp socialinių partnerių sistema – ilgą laiką buvo ir 
dažnai tebėra for-muojama atsižvelgiant į vyro gyvenimo ciklą bei poreikius.

• Įvairiose socialinėse, demografinėse grupėse vyrų ir moterų atlyginimų skirtumai 
pasireiškia nevienodai. Atotrūkis tarp šeimas sukūrusių vyrų ir moterų yra didesnis 
nei vienišų darbuotojų. Papildomais atskirties veiksniais tampa ir negalia, rasė bei 
etniškumas.

Europos Sąjungos šalių statistika rodo, jog skirtumas tarp atlyginimų didėja su amžiumi, 
išsilavinimu ir darbo stažu:
• 50–59 metų amžiaus grupėje atlyginimo skirtumas siekia daugiau nei 30 procentų, o 
jaunesnių nei 30 metų darbuotojų – 7 procentus;
• aukštąjį išsilavinimą turinčių vyrų ir moterų atlyginimo skirtumas sudaro daugiau nei 30 
procentų, o darbuotojų su viduriniu išsilavinimu – 13 procentų;
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• firmoje išdirbusių 30 metų vyrų ir moterų atlyginimo skirtumas yra 32 procentai, o darbuo-
tojų, kurių darbo stažas yra iki 5 metų, – 22 procentai.4

Organizuojant įmonės darbą būtina įvertinti:
• Ar vadovas pasiūlo darbuotojams galimybę rinktis lanksčias darbo valandas?
• Ar darbuotojai reguliariai informuojami apie šias galimybes?
• Ar lankstų darbo grafiką pasirinkusiems darbuotojams atlyginimas ir kitos išmokos 
mokamos remiantis bendrąja tvarka?
• Ar lanksčias darbo formas pasirinkę darbuotojai yra vienodai vertinami, svarstant 
mokymų, paaukštinimo pareigose ir karjeros galimybes?

Moterys Lietuvoje gyvena vidutiniškai 11–12 metų ilgiau nei vyrai, todėl mažesnės pensijos 
sąlygoja ir skurdesnę jų senatvę.

Lankstūs darbo laiko organizavimo būdai suteikia galimybes pratęsti įmonės teikiamų 
paslaugų laiką, pagerina darbuotojų nuotaiką ir palengvina samdymo procesą. Jie padeda 
sumažinti vėlavimų ir pravaikštų skaičių, užtikrina, kad apmokyti darbuotojai liktų įmonėje, 
palengvina profesinio bei šeimos gyvenimo derinimą ir mažina stresą. 

• Skirtingo dydžio vyrų ir moterų pensijos yra nevienodų atlyginimų problemos 
tęsinys. 

4 BBC NEWS, 2007 07 18 http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/europe/6904434.stm

Sutrumpinto darbo laiko pavyzdžiai:

4/10 10 darbo valandų per dieną, 4 darbo dienos per savaitę ir 1 nedarbo diena.
3/12 12 darbo valandų per dieną, 3 darbo dienos per savaitę ir 2 nedarbo dienos.
9/80 8 valandų 5 darbo dienos pirmą savaitę, 10 valandų 4 darbo dienos antrą savaitę, 
1 nedarbo diena kas antrą savaitę.
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Darbo organizavimas tampa vis lankstesnis. Tačiau šiuos pokyčius dažniausiai skatina kom-
panijos poreikis didinti produktyvumą ir konkurencingumą; ne visuomet jie siejami su geres-
niu profesiniu ir šeimos gyvenimo derinimu. Kol kas tik nedidelė dalis darbdavių supran-
ta, jog lanksčios ir šeimai palankios darbo organizavimo formos leidžia padidinti bendrąjį 
įmonės produktyvumą. 

Kita problema yra tai, jog šeimos ir profesinio gyvenimo derinimas dažniausiai laikomas 
išskirtinai „moterų problema“, kurią atspindi dalyvavimo darbo rinkoje struktūra.

Lankstaus darbo laiko pavyzdžiai:

Įprastinis darbo laikas 8.00 – 17.00
Lanksti darbo pradžia 6.00 – 10.00
Privalomas buvimo tarnyboje laikas 10.00 – 15.00
Lankstus darbo pabaigos laikas 15.00 – 19.00

Moterys Vyrai

ES27 31,4 7,7
ES25 32,9 7,7
Austrija 40,7 6,5
Belgija 42,6 7,9
Bulgarija 2,7 1,6
Čekija 8,7 2,3
Danija 35,9 12,8
Vokietija 45,8 9,3
Estija 11,6 4,6
Graikija 10,4 3
Ispanija 23,5 4,5
Prancūzija 30,7 5,8
Italija 26,7 4,7
Kipras 12 4,6

Ne visą ir visą darbo dieną dirbančiųjų santykis (procentais):
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Moterys Vyrai

Jungtinė Karalystė 42,6 10,6
Latvija 8,7 4,6
Lenkija 13,5 7,1

Lietuva 11,8 6,5
Liuksemburgas 38,2 2,5
Malta 22,1 4,5
Olandija 74,7 23,2
Portugalija 15,9 7,5
Rumunija 10,2 9,3
Slovėnija 11,8 7,8
Slovakija 4,8 1,2
Suomija 18,2 9,2
Švedija 40,3 11,7
Vengrija 5,7 2,8

25 Europos Sąjungos šalyse ne visą darbo dieną dirba 16 procentų moterų ir tik 4 pro-
centai vyrų. Kur kas didesnis atotrūkis yra senosios Europos šalyse – ne visą darbo 
dieną dirba 37 procentai moterų, globojančių kitus šeimos narius (palyginus su 17 pro-
centų moterų, neturinčių tokių įsipareigojimų, ir 7 procentais vyrų). Yra moterų, kurios 
tokią darbo struktūrą pasirenka savo noru, tačiau didžioji jų dalis kitokių galimybių 
neturi (jeigu dirba, pavyzdžiui, smulkiosios prekybos arba paslaugų srityse, kur darb-
daviai vis dažniau darbą organizuoja nepilnos darbo dienos principu). Antra vertus, 
moterys – nepriklausomai nuo to, ar tokią darbo formą renkasi savanoriškai, ar yra 
verčiamos aplinkybių, – susiduria su neigiamomis pasekmėmis dėl to, jog turi mažiau 
galimybių studijuoti, kelti kvalifikaciją, kilti tarnyboje ir gauna mažesnį atlyginimą, – o 
tai reiškia ir menkesnes premijas bei socialinės apsaugos garantijas.

Kitos lankstaus darbo formos – sutrumpintas darbo laikas, lanksčios darbo valandos 
ar darbas telefonu namuose – yra kur kas efektyvesni būdai kurti šeimai palankų darbo 
organizavimo modelį, tačiau jos yra mažiau žinomos ir įmonėse taikomos rečiau.5

5 „Holding a job – Having a life“, EQUAL events outcome, European Commision, 2006.
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Pavyzdys:

TDC įmonė – viena didžiausių telekomunikacinių paslaugų tiekėja Danijoje. Šiuo metu 
apie 7.000 jos darbuotojų darbą atlieka telefonu. Prieš įdiegdama naujoves, įmonė 
įgyvendino projektus, kai vieni darbuotojai derino darbą įstaigoje ir namuose, o kiti 
100 procentų užduočių atliko namuose. Pilotiniai projektai parodė, jog alternatyvūs 
darbo organizavimo būdai naudingi tiek įmonei, tiek paslaugomis besinaudojantiems 
klientams. 

Šiandien darbas telefonu nebėra laikomas specialia priemone. Jis tapo įprastine įmo-
nės darbo organizavimo politikos dalimi, kurios tikslas – užtikrinti geresnį profesijos ir 
šeimos gyvenimo derinimą. Ši darbo organizavimo forma siūloma visiems naujiems 
darbuotojams kaip neatsiejama jų darbo sutarties dalis.  

Teledarbo įdiegimas TDC pasiteisino: darbuotojai tapo mobilesni, labiau patenkinti, 
sumažėjo pravaikštų skaičius, o produktyvumas, vadovų nuomone, išaugo.

Darbas telefonu (teledarbas) ir užduočių paskirstymas tarp darbuotojų padeda taupyti 
įstaigos erdvę ir išvengti papildomų išlaidų, suteikia darbuotojams galimybę dirbti namuo- 
se ar kitoje patogioje vietoje, sumažina pravaikštų skaičių ir stresą, užtikrina darbų tąsą (kai 
vienas iš darbuotojų suserga ar išeina atostogų), padeda išlaikyti įmonėje kvalifikuotus dar-
buotojus, padidina potencialių pretendentų į darbą skaičių, leidžia geriau derinti darbą ir 
profesinį gyvenimą.

Organizuojant įmonės darbą svarbu pasidomėti:
• Ar darbuotojams yra pasiūlytos teledarbo bei užduočių pasidalijimo su kitais darbuo-
tojais galimybės?
• Ar darbuotojai nuolat supažindinami su šiomis galimybėmis?
• Ar užtikrinama, kad darbą telefonu ar pasidalijimo užduotimis darbo būdą pasirinkę 
darbuotojai būtų vertinami taip pat palankiai, kaip ir kiti jų kolegos?

Vaikų priežiūros paslaugas teikiantiems darbdaviams lengviau išsaugoti kvalifikuotus dar-
buotojus, pritraukti daugiau potencialių kandidatų į vakuojančias darbo vietas, sumažinti 
pravaikštų skaičių ir padidinti įmonės našumą.
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Nebūtina taikyti visų priemonių. Jų pasirinkimas priklauso nuo to, su kokiomis proble-
momis susiduria darbuotojai. Jeigu kyla sunkumų dėl pravaikštų vasaros metu, svarbu 
padėti darbuotojams suorganizuoti vaikų laisvalaikį. Tai gali būti padaryta sudarant vaikų 
stovyklaviečių sąrašus, išperkant vietas stovyklose ar padedant darbuotojams apsimokėti už 
vaikų priežiūrą. Jeigu norite paskatinti moteris grįžti po motinystės atostogų, pasirūpinkite, 
kad vaikų priežiūros atostogose esančius asmenis pasiektų informacija apie įmonės teikia-
mas vaikų priežiūros paslaugas. Vyrai turėtų būti padrąsinti imti tėvystės atostogas ir pasi-
naudoti vaikų priežiūros paslaugomis. Įmonės reklaminėje medžiagoje turėtų būti nurody-
ta, kad yra remiamos darbo organizavimo formos, atitinkančios darbuotojų poreikius derinti 
profesinį, šeimos ir privatų gyvenimą.

Rūpinimasis vaikais vis labiau tampa ir vyrų reikalu, nes vis daugiau porų dalijasi vaikų 
priežiūros pareigomis (ypač tos, kur abu partneriai turi aukštąjį išsilavinimą ir gerai apmokamą 
darbą).

Jeigu įmonėje yra vaikus auginančių darbuotojų, pasidomėkite:
• Ar įmonėje buvo atliktos apklausos, padedančios išsiaiškinti dirbančių tėvų porei-
kius, ar buvo atsižvelgta į šiuos poreikius?
• Ar įmonė savo darbuotojams teikia vaikų priežiūros paslaugas, ar inicijuoja tokių 
paslaugų teikimą kaimynystėje?
• Ar organizacija perka/subsidijuoja vaikų priežiūros įmonių paslaugas savo darbuo-
tojams?
• Ar šios paslaugos vienodai prieinamos vyrams ir moterims?
• Ar šios priemonės skirtos ir jaunesniems nei trejų metų vaikams, ar paslaugos tei-
kiamos tuo metu, kai pasibaigia pamokos?
• Ar vaikų priežiūros paslaugos atitinka tėvų darbo laiką?
• Ar tikrinama vaikų priežiūros paslaugų kokybė ir užtikrinamas jų efektyvumas?
• Ar darbuotojai nuolat informuojami apie teikiamas vaiko priežiūros paslaugas?
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Diskriminacija dėl lyties 

Į monėje, kurios darbuotojai apsaugoti nuo seksualinio ir kitokio priekabiavimo, for-
muojasi pozityvi darbo atmosfera, mažėja kadrų tekamumas, išvengiama bylinėjimosi 

išlaidų ir neigiamo viešumo.

Keletas klausimų norintiems išvengti įtampos darbo santykiuose:
• Ar imtasi priemonių, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo priekabiavimo ir seksuali-
nio priekabiavimo taip, kaip tai numatyta šalies įstatymuose?
• Ar apie įmonės politiką yra paaiškinta visų lygių (ir naujai priimamiems) darbuoto-
jams?
• Ar įmonės politika yra nuolat peržiūrima ir užtikrinamas jos efektyvumas kintant 
kontekstui?
• Ar pakankamai laiko ir lėšų skirta pareigūnams, atsakingiems už įmonės politikos 
įgyvendinimą, taip pat ir darbuotojų sąmoningumo kėlimą, mokymus, politikos viešini-
mą, skundų nagrinėjimą?

Baudžiamasis kodeksas numato baudžiamąją atsakomybę už seksualinį priekabiavimą. 
152 straipsnio 1 dalyje seksualinis priekabiavimas apibrėžiamas kaip vulgarūs ar 
panašūs veiksmai, pasiūlymai ar užuominos, siekiant seksualinio bendravimo ar pa-
sitenkinimo, jeigu jais siekiama priekabiauti prie pagal tarnybą ar kitaip priklauso-
mo asmens. Procesas dėl seksualinio priekabiavimo pradedamas tuo atveju, kai yra 
nukentėjusiojo skundas ar teisėto atstovo pareiškimas. Dėl seksualinio priekabiavimo 
būtina tiesiogiai kreiptis į teismą su skundu.

Darbo santykiuose vis dar pasitaiko diskriminacijos dėl lyties formų, kurių įstatymai tiesio-
giai nereguliuoja. Šias neigiamas praktikas būtina keisti, norint išvengti emocinių įtampų ir 
darbuotojų kaitos bei siekiant efektyvesnio žmogiškųjų išteklių panaudojimo.
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Pajuoka arba sumenkinimas

Savaitgalį Ieva dalyvavo seminare lygių galimybių tema ir daug sužinojo. Ji nekantrau-
ja išsakyti savo įspūdžius bendradarbiams.

– Gera konferencija? – paklausė Erikas, kai ji įžengė į kabinetą.
– Taip, buvo puiku, – atsakė Ieva, – apie 150 moterų, kurios… 
Ir tai buvo viskas, ką ji suspėjo pasakyti.
– Vištų vakarėlis! – šūkteli kažkas. Kiti prisijungia: juokiasi ir pliaukši liežuviais.
Ieva dar kartą pabando pasakoti apie konferenciją, bet vėl pasipila pajuokų ir kvatoji-
mo lavina. Nusiminusi ji pradeda kalbėti pakeltu tonu:
– Nesvarbu. Jūs šiaip ar taip niekada nesiklausote, ką noriu pasakyti.
– Tos mėnesio dienos, ar ne?
– Tai buvo tik pokštas, – gyvybiškai pasako kitas vyras, – negi neturi humoro jaus-
mo?
– Visada tas pats, kai tik mėginu kalbėti šia tema. Jūs pateikiat tai kaip nesąmonę, 
– pasiduoda Ieva ir išeina namo.

Ignoravimas

Dalia pirmą kartą dalyvauja valdybos susirinkime ir nori kalbėti. Yra įsitempusi, nors 
visi aplinkui ramūs ir santūrūs. Prieš ją kalbantis valdybos narys kalba ilgai ir pabrėž-
damas faktus net trinkčioja į stalą. Akivaizdu, kad jis patyręs oratorius ir gerai žino, 
apie ką kalba. 

Dalia greitai išsako savo idėjas ir laukia kitų valdybos narių komentarų. Tačiau niekas 
nesureaguoja. Susirinkimas tęsiasi toliau. Dalia sutrikusi ir mėgina suprasti, kas atsi-
tiko. Gal ji pasakė kažką netinkamo, galbūt kvailo? Gal visiškai nereikėjo kalbėti?

Pajuoka/sumenkinimas pasireiškia tuomet, kai moters pastangos ir laimėjimai išjuokiami ar 
paverčiami niekais. Moterys neleistinai lyginamos su gyvūnais (pavyzdžiui, vištomis) arba 
pasakoma, kad jų tariamai perdėtos reakcijos yra susiję ne su objektyviomis priežastimis, o 
su moteriška fiziologija. Tokie dalykai nėra sakomi vyrams.

Ignoravimas yra nebylus teigimas, jog moterų nuomonė nėra svarbi ir nėra vertinama taip, 
kaip vyrų. Toks kolegų elgesys verčia moteris jaustis nematomomis.
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Informacija nuslepiama, kai dėl susiklosčiusių bendravimo praktikų moterys neturi vienodų 
su vyrais galimybių gauti informacijos, susijusios su darbu ar politika. Informacija slepiama ir 
tuomet, kai moterų darbas bei pasiekimai yra ignoruojami ar nepripažįstami.

Moterys patenka tarsi į spąstus – jos smerkiamos ir tuomet, kai kažką daro, ir tuomet, kai 
atsisako daryti. Aktyvios moterys kaltinamos atotrūkiu nuo namų, bet tuo pačiu teisiamos dėl 
to, jog nepakankamai aktyviai dalyvauja profesinėje, politinėje, visuomeninėje veikloje.

Dviguba nuoskauda

Sandra kalbasi telefonu su tėvais ir prašo šįvakar prižiūrėti jos sūnų Marką, nes vyks 
svarbus susitikimas su profesinės sąjungos atstovais, ir ji privalo jame dalyvauti.

– Ar nemanai, kad per dažnai dalyvauji šiuose susitikimuose? Tu retai tematai savo 
sūnų, – šį priekaištą tėvai išsako kaskart, kai Sandrai prireikia auklės. Jie sutinka pri-
žiūrėti Marką, tačiau akivaizdu, kad jie galvoja, jog Sandra nėra pakankamai gera mo-
tina.

Susitikime Sandros paprašoma dalyvauti komitete, kurio susitikimai vyks kiekvieno 
trečiadienio vakarą. 
– Apgailestauju, bet negaliu. Pažadėjau sūnui būti namie trečiadieniais.
Akivaizdu, jog kolegos tikėjosi ne tokio atsakymo. O po susitikimo Sandra slapčia nu-
girsta: „Pažadėjo savo sūnui! Ji nesuvokia, kaip tai svarbu, bet tokios jau yra tos mo-
terys“.

Informacijos nuslėpimas

Po susitikimo visi vyrai nusprendžia eiti išgerti po bokalą alaus. Monika nenori eiti, bet 
žino, jog ten vyks daugiau nei vaišės. Bus keičiamasi informacija ir priimami sprendi-
mai. Jei ji nenueis, kito susitikimo metu neturės išsamios informacijos. Taigi Monika 
nutaria prisijungti, nors svarsto, kodėl darbo santykiai turi būti organizuojami taip, kaip 
priimtiniau vyrams.

Gėdos ir kaltės įtvirtinimas

Susirinkime Solveiga pasiūlo sukurti demokratiškesnę susitikimų aplinką:
– Gal reikėtų pabandyti kitokią darbotvarkę? Ir gal galėtume paeiliui nupirkti pyrago 
kavos pertraukėlėms?
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Kai moterims nuolat primenama, jog jų idėjos ir pasiūlymai nėra verti dėmesio, įtvirtinamas  
gėdos ir kaltės jausmas. Priežastys, kodėl vyrai priešinasi moterų idėjoms, gali būti labai 
skirtingos. Galbūt juos trikdo tai, kad moterys mąsto ir daro kitaip, nei jie yra įpratę, o gal 
vengia prileisti moteris prie jų kontroliuojamos informacijos.

Juozas netenka kantrybės:
– Apie ką čia, velniai rautų, kalbi! Susitikimai skirti ne tam, kad valgytume pyragą ir 
gurkšnotume arbatėlę. Tai rimtas verslas!
– Žinoma... Aš tik pagalvojau, kad visą laiką kalba tie patys žmonės, gal reiktų pa-
mėginti...
Juozas pertraukia: 
– Aš nekaltas, kad žmonės neturi ką pasakyti. Jei jie bijo kalbėti, turėtų lankyti debatų 
kursus. Tai ne vaikų darželis.
Solveiga jaučiasi sutrikusi – gal tai buvo kvailas pasiūlymas... Ji nenori, kad kiti galvo-
tų, jog ji nerimtai vertina susitikimus. 





26

6 RAIT, 2006.

Namų tvarkymas (5–12 valandų per savaitę)

Vyrai                     Moterys

Priedas

B eveik du trečdaliai Lietuvos gyventojų mano, jog vyrai ir moterys neturi vienodų 
galimybių darbo rinkoje. Situacijos analizė rodo, kad tokie vertinimai pagrįsti. 

Tačiau diskriminacija profesinėje srityje yra ne vien vadybos klausimas. Ji glaudžiai susi-
jusi su lyčių vaidmenimis privačioje sferoje ir nevienodu pasidalijimu darbais, susijusiais su 
priklausomų šeimos narių globa ir buitimi.

Tyrimai rodo, jog moterys atlieka kur kas daugiau nei vyrai gyvybiškai svarbaus, neapmoka-
mo darbo.6 Šis krūvis joms ypač padidėja pradėjus gyventi poroje ir susilaukus vaikų. Gy-
venimas poroje beveik neatneša permainų į vyro gyvenimo rutiną:

Vieni

(be va
ikų)

Vieni

(su
 va

ikais) Vieni

(va
ikai iki

 18)
Poroje

(be va
ikų)

Poroje

(su
 va

ikais)
Poroje

(va
ikai iki

 18)

60 %

40 %

20 %

0 %
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Buitinių, elektros prietaisų tvarkymas (iki 4 valandų per savaitę)

Maisto ruošimas (5–12 valandų per savaitę)

Vyrai                  Moterys

Vyrai                  Moterys

Vieni

(be va
ikų) Vieni

(su
 va

ikais) Vieni

(va
ikai iki

 18)
Poroje

(be va
ikų)

Poroje

(su
 va

ikais)
Poroje

(va
ikai iki

 18)

60 %

40 %

20 %

0 %

95 %

90 %

85 %

Vieni

(va
ikai iki

 18)
Poroje

(be va
ikų)

Poroje

(su
 va

ikais) Poroje

(va
ikai iki

 18)

Vieni

(be va
ikų) Vieni

(su
 va

ikais)
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Moterys kur kas daugiau nei vyrai skiria laiko bendravimui su vaikais ir jų auklėjimui:

Dirba apmokamą darbą 5–8 valandas per dieną

Vyrai                   Moterys

Vyrai Moterys

Vaikų auklėjimas poroje su vaikais

0–4 valandos 5–12 valandų 13 ir daugiau valandų
per savaitę

42,1

2320,9
32,8 29,4

48,8

70,0 %

60,0 %

50,0 %

40,0 %

30,0 %

20,0 %

10,0 %

0,0 %

Vieni

(be va
ikų) Vieni

(su
 va

ikais) Vieni

(va
ikai iki

 18) Poroje

(be va
ikų) Poroje

(su
 va

ikais) Poroje

(va
ikai iki

 18)

Lietuvoje vaiko priežiūros atostogų išeina tik kiek daugiau nei 2 procentai vyrų. Moterims gy-
venimas poroje ir ypač vaikų auginimas sumažina skaičių valandų, kurias jos galėtų skirti 
apmokamam darbui; sukūrusių šeimą ir vaikų susilaukusių vyrų darbe praleidžiamas laikas 
ilgėja. Tuo pačiu mažėja vaikų ir tėvo galimybės bendrauti:
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Vyrams dalyvauti darbo rinkoje šeiminis statusas daro kur kas mažesnę įtaką nei moterims. 
Poroje gyvenančios moterys skiria mažiau laiko apmokamam darbui nei tos, kurios gyvena 
vienos:

Dirba apmokamą darbą 9–12 valandų per dieną

Vyrai                   Moterys

Vieni

(be va
ikų) Vieni

(su
 va

ikais) Vieni

(va
ikai iki

 18) Poroje

(be va
ikų) Poroje

(su
 va

ikais) Poroje

(va
ikai iki

 18)

50,0 %
45,0 %
40,0 %
35,0 %
30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %

Laikas, skiriamas apmokamam darbui (vyrų)

5–8 valandos             9–12 valandų

Vieni

(be va
ikų) Vieni

(su
 va

ikais) Vieni

(va
ikai iki

 18) Poroje

(be va
ikų) Poroje

(su
 va

ikais) Poroje

(va
ikai iki

 18)

50,0 %
45,0 %
40,0 %
35,0 %
30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %
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Poilsio laikas savaitgaliais (vieni be vaikų)

Vyrai                 Moterys

Laikas, skiriamas apmokamam darbui (moterų)

5–8 valandos             9–12 valandų

70,0 %

60,0 %

50,0 %

40,0 %

30,0 %

20,0 %

10,0 %

0,0 %

Vieni

(be va
ikų) Vieni

(su
 va

ikais) Vieni

(va
ikai iki

 18) Poroje

(be va
ikų) Poroje

(su
 va

ikais) Poroje

(va
ikai iki

 18)

Visai neskir
ia

40,0 %
35,0 %
30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %

17 ir d
augiau va

landų

Iki 1
2 va

landų

2–4 va
landos

5–8 va
landos

9–12 va
landų

13–16 va
landų

Gyvendamos poroje ir augindamos vaikus moterys skiria mažiau nei vyrai laiko apmokamam 
darbui, tačiau mažiau turi ir laisvo laiko. Vienišų vyrų ir moterų poilsiui skiriamas laikas beveik 
nesiskiria, tačiau gyvenančių poroje moterų poilsio valandos gerokai trumpesnės:
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Vaikų turintys vyrai daugiau laiko skiria savo laisvalaikiui nei jų neturintys vyrai ar moterys:

Poilsio valandos savaitgaliais (poroje su vaikais)

Vyrai                 Moterys

Visai neskir
ia

35,0 %
30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %

17 ir d
augiau va

landų

Iki 1
2 va

landų

2–4 va
landos

5–8 va
landos

9–12 va
landų

13–16 va
landų

Susitinka su draugais ne rečiau kaip kartą per savaitę

Vyrai                Moterys

Vieni

(be va
ikų) Vieni

(su
 va

ikais) Vieni

(va
ikai iki

 18) Poroje

(be va
ikų) Poroje

(su
 va

ikais) Poroje

(va
ikai iki

 18)

35,0 %

30,0 %

25,0 %

20,0 %

15,0 %

10,0 %

5,0 %

0,0 %
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Vieni (be vaikų)                Poroje (su vaikais)

Vyrai

Tvarko
 namus (5

–12 

valandų per sa
vaitę)

Ruošia maistą
 (5–12 

valandų per sa
vaitę)

Auklėja va
ikus (1

3 ir d
augiau 

valandų per sa
vaitę)

Sportuoja bent ka
rtą per 

savaitę

Susitin
ka su

 draugais b
ent ka

rtą 

per sa
vaitę

Užsii
ma mėgėjišk

a ve
ikla

 bent 

kartą per sa
vaitę

Dirba apmokamą darbą 

(5–8 va
landas)

Dirba apmokamą darbą 

(9–12 va
landų)

50,0 %
45,0 %
40,0 %
35,0 %
30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %

Sportuoja ne mažiau kaip kartą per savaitę

Vyrai              Moterys

Vieni

(be va
ikų)

25,0 %

20,0 %

15,0 %

10,0 %

5,0 %

0,0 %

Vieni

(su
 va

ikais) Vieni

(va
ikai iki

 18) Poroje

(be va
ikų) Poroje

(su
 va

ikais) Poroje

(va
ikai iki

 18)

Žemiau pateikti grafikai rodo, jog vyrų gyvenimo ritmo permainas šeiminio statuso pasikei-
timai įtakoja kur kas mažiau nei moterų. Vienišų ir poroje vaikus auginančių vyrų gyvenimo 
būdo palyginimas rodo, jog vieni kiek daugiau laiko skiria maisto ruošimui, kiti – bendravimui 
su vaikais. 
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Balais išreiškiamas vienišų vyrų ir moterų gyvenimo būdas panašus: moterys kiek daugiau 
laiko skiria buičiai, vyrai – apmokamam darbui:

Moterys

Vienos (be vaikų)          Poroje (su vaikais)

Šeimą sukūrusių moterų gyvenimo ritmas pasikeičia iš esmės:

Gyvenantys vieni

Vyrai Moterys

70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %

Tvarko
 namus (5

–12 

valandų per sa
vaitę)

Ruošia maistą
 (5–12 

valandų per sa
vaitę)

Auklėja va
ikus (1

3 ir d
augiau 

valandų per sa
vaitę)

Sportuoja bent ka
rtą per 

savaitę

Susitin
ka su

 draugais b
ent ka

rtą 

per sa
vaitę

Užsii
ma mėgėjišk

a ve
ikla

 bent 

kartą per sa
vaitę

Dirba apmokamą darbą 

(5–8 va
landas)

Dirba apmokamą darbą 

(9–12 va
landų)

60,0 %

50,0 %

40,0 %

30,0 %

20,0 %

10,0 %

0,0 %

Tvarko
 namus (5

–12 

valandų per sa
vaitę)

Ruošia maistą
 (5–12 

valandų per sa
vaitę)

Auklėja va
ikus (1

3 ir d
augiau 

valandų per sa
vaitę)

Sportuoja bent ka
rtą per 

savaitę

Susitin
ka su

 draugais b
ent ka

rtą 

per sa
vaitę

Užsii
ma mėgėjišk

a ve
ikla

 bent 

kartą per sa
vaitę

Dirba apmokamą darbą 

(5–8 va
landas)

Dirba apmokamą darbą 

(9–12 va
landų)
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Gyvenantys poroje su vaikais

Vyrai Moterys

70,0 %

60,0 %

50,0 %

40,0 %

30,0 %

20,0 %

10,0 %

0,0 %

Tvarko
 namus (5

–12 

valandų per sa
vaitę)

Ruošia maistą
 (5–12 

valandų per sa
vaitę)

Auklėja va
ikus (1

3 ir d
augiau 

valandų per sa
vaitę)

Sportuoja bent ka
rtą per 

savaitę

Susitin
ka su

 draugais b
ent ka

rtą 

per sa
vaitę

Užsii
ma mėgėjišk

a ve
ikla

 bent 

kartą per sa
vaitę

Dirba apmokamą darbą 

(5–8 va
landas)

Dirba apmokamą darbą 

(9–12 va
landų)

Tačiau sukūrusioms šeimą ir susilaukusioms vaikų moterims tenka atlikti daugiau gyvybiškai 
svarbaus neapmokamo darbo, – ir tai sumažina galimybes sėkmingai integruotis darbo 
rinkoje, sąlygoja jų diskriminaciją:
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Nuorodos

Tarptautinė darbo organizacija  
www.ilo.org/dyn/gender/gender.home 

Sustabdykime diskriminaciją, ES  
www.stopdiscrimination.info/99.0.htm

Užimtumas ir socialinė politika, ES 
www.eu.int/pol/socio/index_en.htm 

Lygių galimybių komisija, JK  
www.eoc.org.uk 

Balansas darbe: personalo valdymo programa, JK  
www.workingbalance.co.uk 

Profesinio gyvenimo subalansavimas, Airija 
www.worklifebalance.ie 

Lygybė Šiaurės Rytuose, JK 
www.equality-ne.co.uk 

Darbdaviai ir profesinio gyvenimo suderinamumas 
www.employersforwork-lifebalance.org.uk  
www.theworkfoundation.com 

Dirbančios šeimos  
www.workingfamilies.org.uk/asp/employer_zone/e_welcome.asp 

Geriausios priemonės verslui plėtoti  
www.bestforbusiness.com/Homepage.aspx?id=212 

Nacionalinė profesinio gyvenimo sąjunga, JAV  
www.worklifealliance.org 

Lyčių lygybė ir šeimai palanki darbo aplinka  
www.dadcomehome.org 
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